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شرح اهن هوارد هطروحه :
پظ اس پذیزایی صثحاًِ اس عاعت  ،03:7رلغِ راط عاعت  8تَعظ دکتز آلایی آغاس گزدیذ .ایؾاى دٍ خثز هخثت ریلی را اعالم
ًوَدًذ -1 3تصَیة کویغیَى تَدرِ هزلظ رْت افشٍدى  07درصذ عَارض تز رٍی لیوت گاسٍئیل ٍ اعغا آى تِ راُ آّي
رْت تَععِ حول ٍ ًمل ریلی کِ رلن هٌاعثی درحذٍد  1077هیلیارد تَهاى تَدرِ عالیاًِ خَاّذ ؽذ .تصَیة ًْایی ایي اهز
هٌَط تِ رای آٍردى آى در صحي علٌی هزلظ اعت -0 .هصَتِ ای کِ تَعظ ٍسارت راُ ٍ ؽْزعاسی دًثال ؽذُ تَد کِ
صٌذٍ ق تَععِ هلی تِ تخؼ حول ٍ ًمل ٍ تَیضُ حول ٍ ًمل ریلی ًیش تتَاًذ ٍام ریالی تذّذ .عالٍُ تز ایي هغزح ؽذ لزار اعت
آگْی ّایی رْت پذیزػ عزهایِ گذاری در تخؼ حول ٍ ًمل ریلی هٌتؾز ؽَد .تحخْایی ًیش تا ؽزکت هلی فَالد ایزاى هغزح
ؽذُ اعت کِ تا عال  59حول تار ایي تخؼ تَعظ راُ آّي تِ  98هیلیَى تي افشایؼ یاتذ کِ ّن اکٌَى  07هیلیَى تي اعت.
ًکات دیگزی تَعظ حضار تِ ؽزح سیز تیاى ؽذ3
ً یاس تِ ت غیذ ؽزکتْای خصَصی تزای ارائِ عزحْای عزهایِ گذاری سیزا ّن اکٌَى دفتز خصَصی عاسی در راُ آّي
ٍرَد ًذارد.
 اّویت هصَتِ گاسٍئیل تِ دلیل ایٌکِ حول ٍ ًمل ریلی ٍ رادُ ای رلیة یکذیگز ّغتٌذ هٌزز تِ هذیزیت تماضا (تِ
ًفع عیغتن ریلی) هی ؽَد ٍ ایي اهز اس ایٌکِ هعادل  1077هیلیارد تَهاى در عال تِ راُ آّي تذٌّذ  ،تْتز اعت .سیزا اس
رلیة هی گیزًذ ٍ تِ ها هی دٌّذ.
 یک رلغِ کارگزٍُ تَععِ ریلی تزگشار گزدیذُ اعت کِ  97عزح در حال ایزاد در کؾَر تزرعی هی ؽَد کِ عزحْایی
کِ هَحز ًیغتٌذ ٍ هی تایغت هتَلف ؽًَذ لزار اعت تعییي گزدًذ .در ایي هیاى  9عزح تا کٌَى اس عزف ؽزکت
عاخت ٍ تَععِ سیزتٌاّای حول ٍ ًمل ؽٌاعایی ٍ پیؾٌْاد حذف آى را دارًذ  -1 3احذاث راُ آّي تن تِ ریزفت -0
اتصال خظ سًزاى -تثزیش تِ ّوذاى -عٌٌذد اس عزیك تیزار  -:احذاث راُ آّي دٍغارٍى (تا تَرِ تِ آهادُ ریل گذاری
تَدى عزح هؾاتِ خَاف-عٌگاىّ -زات)  -4اتصال عزاب تِ ؽثکِ ریلی  -9اتصال داراب تِ گلگْز-ؽیزاس
 اّویت پزداختي تِ پزٍصُ ّایی کِ تا کوتزیي سحوت ٍ عزهایِ گذاری تیؾتزیي تاحیز را داؽتِ تاؽذ سیاد اعت ٍ اٍلَیت
تا رفع گلَگاّْا تایذ تاؽذ.
 راُ آّي  :هؾتزی تشرگ در تخؼ تار دارد -1 3فَالد ً -0فت ٍ پتزٍؽیوی  -:عیواى (کِ عْن راُ آّي در هَرد آى
تغیار کن اعت)
ً یاس تِ افشایؼ تْزُ ٍری در خصَؿ عزهایِ ّایی کِ ّن اکٌَى ٍرَد دارد  ،تغیار ضزٍری اعت.
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در اداهِ رلغِ تخؼ اٍل پاٍرپَیٌت عارضِ ّای هَرَد در راُ آّي کِ تَعظ اعضا اتاق فکز ٍ تزخی هتخصصیي دیگز روع
آٍری گزدیذُ ؽذُ ٍ تَعظ خاًن هٌْذط هَعَی ٍ هٌْذط علیمارداؽی ٍ هٌْذط عذالت حمی روع تٌذی ؽذُ تَد  ،تَعظ
خاًن هَعَی ارائِ گزدیذ .عَارض هَرَد در عِ تخؼ هغافزی ،تاری ٍ کالى ریلی عثمِ تٌذی ؽذُ اعت کِ تِ تفصیل تِ آًْا
پزداختِ ؽذ .پاٍرپَیٌت همذهاتی تزای اعضا اتاق فکز لثل اس رلغِ اس عزیك ایویل ارعال ؽذُ تَد ٍ ًغخِ ارائِ ؽذُ آى ًیش تزای
آًْا تَعظ خاًن هَعَی هزذدا تَعظ هیل ارعال خَاّذ ؽذ.
حضار تعذ اس ارائِ تِ اتزاس ًظز پزداختٌذ کِ اّن ًکات هغزح ؽذُ تِ ؽزح سیز اعت3
ً یاس تِ فزٌّگ عاسی در تخؼ حول ٍ ًمل ریلی .هخال تعزیف ایغتگاُ ًوًَِ تِ رای پزداختي تِ ریش هؾکالت تا تَرِ
تِ تززتِ تغیار هَفك لغارّای ٍیضُ در ایزاى.
 ضزٍرت تَرِ تیؾتز ٍ تکویل عارضِ ّای تخؼ تاری کِ ًغثت تِ تخؼ هغافزی اس رشئیات کوتزی تزخَردار تَد.
ً یاس تِ تاکیذ تِ تخؼ فزٌّگ عاسهاًی ٍ ًیش پایذار ؽذى تغییزات رْت تْثَد دائوی هؾکالت.
 تاکیذ تز توایش تیي علت ٍ هعلَلْا در عارضِ ّای هغزح ؽذُ تَیضُ یافتي  17علت کلیذی هؾکالت.
 عذم تشریك دیذ عٌتی ٍ لشٍم حزکت تِ عزف رْت ّائی ًَیي هاًٌذ  ٍ E-Ticketتمَیت تَرّای هغافزتی ریلی.
 پیؾٌْاد رْت عذم درگیز ؽذى اتاق فکز تِ رشئیات ٍ پزداختي تِ هَضَعات کالى .هخال تخؼ هعاًٍت هغافزی راُ
آّي تِ رشئیات هؾکالت تپزداسد ٍ عپظ گشارػ در خصَؿ آًْا در اتاق فکز ارائِ گزدد.
 لشٍم تفکز رذی در هَرد "تغییز پاراداین" رْت حل اعاعی هؾکالت تا اؽارُ تِ عخٌزاًی ٍسیز راُ ٍ ؽْزعاسی در
ّوایؼ اخیز حول ٍ ًمل ریلی .تِ عٌَاى هخال اؽارُ تز دٍ تغییز پارادین در حول ٍ ًمل ؽْزی کِ خظ ٍیضُ ٍ BRT
تَدُ اًذ ٍ ًتایذ تغیار هخثتی داؽتِ اًذ .در تخؼ هغافزی ٍ تاری ریلی ّن تغییز پارادایوْایی ّوچَى دٍ خغِ کزدى
ٍ تزلی ًوَدى خغَط هَرد ًیاس اعت .حتی ؽایذ ایزاد کارگزٍّی تا عٌَاى "تغییز پارادین" هٌاعة تاؽذ.
هذیز عاهل راُ آّي در روع تٌذی ًظزات هغزح ؽذُ تا عزح اصغالح هذیزیتی "خذاًٍذ در رشئیات اعت" تاکیذ کزدًذ کِ هی
تایغت عَارض تِ صَرت رشئی ؽٌاعایی گزدد ٍ ّزگش ًثایذ ّیچیک اس رشئیات اس ًظز ها دٍر تاؽذ  ،اها راُ حل ّا اگز کالى
تاؽٌذ تْتز اعت  .سیزا هی تَاًین تا اًزام تزخی راُ حل ّای کالى ٍ اتتکاری  ،گزٍّی اس هؾکالت را ّوشهاى حل کٌین.
در اداهِ تخؼ دٍم پاٍرپَیٌت عارضِ ّا در تخؼ کالى ارائِ ؽذ ٍ در آخز رلغِ پیؾٌْاداتی در خصَؿ عٌاٍیي پیؾٌْادی
کارگزٍّْا تا هضاهیٌی ّوچَى کارگزٍُ تخؼ تاری ،هغافزی ،تْزُ تزداری ،تغییز پاراداین ،تْزُ ٍری ،سًزیزُ تاهیي ،تٌظین
همزرات ،ارتثاط تا ًْادّای خارد اس عاسهاى ٍ ظزفیت ؽثکِ هغزح گزدیذ.
تاریخ رلغِ تعذی اتاق فکز راُ آّي رٍس چْارؽٌثِ  19آتاًواُ عاعت  8صثح تعییي ؽذ.
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اقداهات الزم توسط اعضا:

هقرر شد تا سه شنبه هفتن آبان هاه کلیه اعضاء به هوارد زیر را اقدام فرهایند :
 ارعال ًکات تکویلی در خصَؿ عارضِ ّای هَرَد در راُ آّي تِ خاًن هَعَی تِ صَرت هیل
 ارعال لیغت کارگزٍّْای پیؾٌْادی در رْت رتثِ تٌذی عارضِ ّا در گزٍُ ّای  ٍ I , C, Tعپظ یافتي راُ
کارّای عولی تزای حل عارضِ ّای تا تاالتزیي اّویت ٍ کوتزیي ّشیٌِ ٍ سهاى هَرد ًیاس ٍ ارائِ عزح پیؾٌْادی
تزای رفع عایز عارضِ ّا
 ارعال لیغت کارگزٍُ ّای اتتکاری هاًٌذ "کارگروه پارادایم"
 عضَیت در گزٍُ تؾکیل ؽذُ رْت تغْیل ارتثاعات اعضاء اتاق فکز تا عٌَاى
 RailEv@yahoogroups.comکِ دعَتٌاهِ ّای آى تَعظ هٌْذط علیمارداؽی ارعال گزدیذُ اعت.

دستور جلسه آینده:
 اداهِ تحج در خصَؿ دعتِ تٌذی عارضِ ّای هَرَد در راُ آّي
 تعییي کارگزٍّْای پیؾٌْادی اتاق فکز تزای رفع عارضِ ّا
 ارائِ ًتیزِ کارگزٍُ تَععِ ریلی
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